บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าของการพัฒนาระบบ
ปั้มนํ้ามัน กนกกาญจน์ ปิ โตรเลียมมีการเช็คยอดขายนํ้ามันในแต่ละวันโดยการจด
บันทึกรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน และคํานวณยอดขายรายวันโดยการใช้เครื่ องคิดเลขในการคํานวณ โดย
การนําตัวรหัสหัวจ่ายนํ้ามันแต่ละหัวจ่ายมาคูณกับค่านํ้ามันแต่ละชนิดจึงจะได้ยอดขายนํ้ามันรายวัน
โดยไม่สามารถทราบว่านํ้ามันคงเหลือเท่าไหร่ เนื่องจากไม่มีการบันทึกการลงนํ้ามันในแต่ละครั้ง
ทําให้ไม่ทราบว่านํ้ามันเหลือเพียงพอที่จะขายมากน้อยเพียงใด หากต้องการทราบปริ มาณของนํ้ามัน
จะใช้ไม้ที่ใช้สาํ หรับการวัดนํ้ามันมาทําการวัด หรื อเช็คจากตัวเลขที่หวั จ่ายนํ้ามันแต่ละหัวจ่ายนั้นๆ
ทําให้เกิดความยุง่ ยากซับซ้อน
ผูจ้ ดั ทําเล็งเห็นปั ญหาจึงคิดนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตัด
ยอดขายและสรุ ปรายได้ของการจําหน่ายรวมถึงการเช็คปริ มาณนํ้ามันที่คงเหลืออีกด้วย
การพัฒนาระบบการจัดการปั้ มกนกกาญจน์ ปิ โตรเลียมจัดทําขึ้นเพื่อสะดวกต่อ
การเช็คยอดขายในแต่วนั รวมถึงการเช็คยอดนํ้ามันคงเหลือของนํ้ามันแต่ละชนิ ดว่าเหลือมากน้อย
เพียงใดและสามารถสรุ ปเป็ นรายงานการขายของแต่ละวันได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อพัฒนาระบบจัดการปั้ มนํ้ามัน กรณี ศึกษา ร้านกนกกาญจน์ ปิ โตรเลียม
1.3 ขอบเขตของภาคนิพนธ์
1.3.1 กลุ่มผูใ้ ช้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
1.3.1.1 พนักงาน
1.3.1.1.1 บันทึกข้อมูลรหัสหัวจ่ายนํ้ามัน
1.3.1.1.2 บันทึกรายการการสัง่ ซื้อนํ้ามัน
1.3.1.1.3 ปรับปรุ งปริ มาณนํ้ามันทุกประเภท
1.3.1.2 ผูจ้ ดั การ
1.3.1.2.1 จัดการข้อมูลการสั่งซื้อนํ้ามัน
1.3.1.2.2 ตรวจสอบปริ มาณนํ้ามัน
1.3.1.2.3 จัดการข้อมูลยอดขาย
1.3.1.2.4 จัดการข้อมูลนํ้ามัน เช่น ปริ มาณ , ราคาขาย
1.3.1.2.5 เรี ยกดูรายงาน เช่น ยอดขายรายวัน ,รายงานการสั่งซื้อนํ้ามัน
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1.3.1.2.6 จัดการข้อมูลสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้ระบบ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 พนักงาน
1.4.1.1 ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการตัดยอดขายของแต่ละวัน
1.4.1.2 ลดขั้นตอนในการคิดคํานวณและการวัดปริ มาณนํ้ามัน
1.4.2 ผูจ้ ดั การ
1.4.2.1 ลดขั้นตอนในการคํานวณยอดขายรายวัน
1.4.2.2 ลดขั้นตอนในการคํานวณปริ มาณนํ้ามัน
1.4.2.3 สามารถสรุ ปยอดขายได้
1.4.2.4 สามารถสรุ ปรายได้ของทุกเดือนได้
1.4.3 บริ ษทั
1.4.3.1 ได้ยอดการขายที่ชดั เจนถูกต้อง
1.4.3.2 สามารถทราบต้นทุนและรายได้ของทุกเดือน
1.4.3.2 สามารถทราบปริ มาณนํ้ามันคงเหลือ
1.4.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อไม่สูญหาย
1.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินภาคนิพนธ์
1.5.1 การศึกษาระบบเบื้องต้นและศึกษาความเป็ นได้ (System Feasibility)
ในการพัฒนา ระบบจัดการข้อมูลปั้มกนกกาญจน์ ปิ โตรเลียม ได้ทาํ การสอบถาม
ข้อมูลจากผูด้ ูแลปั้ มนํ้ามันกนกกาญจน์ปิโตรเลียม ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี
และเครื่ องมือที่จะนํามาช่วยแก้ไขปั ญหาในการทําระบบจัดการปั้ มกนกกาญจน์ ปิ โตรเลียม
1.5.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์จากการใช้งานจริ งของปั้มกนกกาญจน์ ในการตัดยอดขายของแต่
ละวันต้องทําการจดตัวเลขจากหัวจ่ายนํ้ามันแล้วจึงจะสามารถมาทําการคํานวณจํานวนเงิน
ที่ขายได้ในแต่ละหัวจ่าย ซึ่ งทําให้เสี ยเวลาในการเช็คยอดขาย จึงได้พฒั นาระบบจัดการ
ข้อมูลปั้มกนกกาญจน์ ปิ โตรเลียมขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน
1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design)
ใช้การออกแบบฐานข้อมูลเป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
บริ หารจัดการด้วย
โปรแกรม My SQL และพัฒนาระบบด้วยภาษา C#
1.5.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
ทําการศึกษาระบบ ภาษาที่ใช้เขียน และคําสั่งต่างๆที่จะนํามาใช้ในการพัฒนา
ระบบและศึกษาปั ญหา เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ดีข้ ึน
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1.5.5

การทดสอบระบบ (System Testing)
ทําการทดสอบระบบว่าสามารถใช้จริ ง โดยให้ผดู ้ ูแลปั้มกนกกาญจน์ปิโตรเลียม
เป็ นผูท้ ดสอบระบบว่าตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
เพื่อที่จะได้พฒั นาและ
ปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
1.5.6 การนําระบบไปใช้งานจริ ง (System Implementation) (ถ้าได้ทาํ จริ ง)
ทําให้ผใู ้ ช้สะดวกสบายในการตัดยอดขาย สามารถรู ้ปริ มาณนํ้ามันคงเหลือได้ทนั ที
ถูกต้อง แม่นยํา และ ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการทํางานให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
1.5.7 การจัดทําเอกสารประกอบการใช้งานระบบ (System Documentation)
จัดทําเอกสารประกอบภาคนิ พนธ์ เพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาถึงรายละเอียด
ของภาคนิพนธ์ ตลอดจนทําคู่มือการใช้งานให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจมาก
ขึ้น
1.6 ตารางเวลาดําเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ตารางเวลาการทํางาน (Gantt Chart)
2558
ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
มี.ค เม.ย พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
1.ศึกษาระบบเบื้องต้นและศึกษาความ
เป็ นไปได้
2.วิเคราะห์ระบบ
3.การออกแบบระบบ
4.การพัฒนาระบบ
5.การทดสอบระบบ
6.การนําระบบไปใช้งานจริ ง
7.การจัดทําเอกสารประกอบการใช้
งานระบบ
1.7 อุปกรณ์
1.7.1 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ด้านฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
- CPU intel core i7Ram 2 GB
- Hard Disk 640 GB 5400 RPM
- RAM 4 GB
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ด้านซอฟต์แวร์ (Software)
- OS: Microsoft Windows 8
- SQL Server Management Studio 2012
- Microsoft Visual Studio 2010
1.7.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับในการติดตั้งระบบ
ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ ความเร็ วมากกว่า 2 GHz
- หน่วยความจําอย่างน้อย 1 GB
- หน่วยสํารองของมูลอย่างน้อย 5 GB
ซอฟต์แวร์ (Software)
- Microsoft Windows 7 , Windows XP
- Microsoft Visual Studio 2010
- ระบบฐานข้อมูล SQL Server Management Studio 2012

